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SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
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LEMBAR PERSETUJUAN
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HALAMAN PENGESAHAN
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MOTTO

Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat
Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimatkalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu
(pula).
(Qs. Al Kahfi 109)
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) suatu kaum
(seseorang) kecuali mereka (mau berusaha) merubah keadaan yang
ada pada (diri) mereka itu.
(Qs. Al Isra’)
Laksitaning subroto tan nyipto marang pringgo bayaning lampah
(Dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur kita tidak peduli
dengan segala bentuk rintangan)
(Sunan Drajat)
Tak pernah takut gagal takkan pernah menyesal apapun hasil nanti
coba lagi - coba lagi
(Endank Soekamti)
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PERSEMBAHAN

Secercah cinta ingin kupersembahkan lewat Skripsi ini untuk :
Allah azza wa jalla....Ar-Rahman Ar-Rahim....tuhan semesta alam. Begitu
bamyak limpahan nikmat dan kasih sayangMU yang tak dapat aku dustakan
sedikitpun. Berbagai ujian dariMU membuatku semakin tangguh dan semakin
mengerti beta[pa besarnya kuasaMU,,dalam setiap aliran darahku, hingga
kehidupan tak pernah lepas dari kebahagiaan dan kemudian dalam RidhoMU....
Ayah dan Bunda tercinta yang tak pernah letih dan bosan untuk selalu Menyebut
namaku dalam setiap do’a-do’anya yang tak pernah mengeluh dan mengharap
balasan atas segala cinta kasih yang telah kalian berikan untuk mendukung setiap
langkah perjuangan dalam menggapai semua citaku, setiap tetesan air mata cinta
penuh dengan ketulusan dalam hembusan do’a dan setiap kata untukku yang telah
membangkitkan semangatku untuk tetap yakin dan sabar dalam meniti setiap
langkah ini hingga akhir nanti, dan untuk segala tauladan kehidupan yang tak
pernah akan aku dapatkan dimanapun dan oleh siapapun, serta tak akan
tergantikan kapanpun. Do’a restu dan nasehat darimu selalu ku damba. Inginku
selalu membuatmu tersenyum Ayah dan Bunda..
Kakak dan adek-adekku tersayang “Fata, Yana dan Wildan” setiap hadirmu
disampingku, membuat aku merasakan ada kehidupan nyata dalam langkahku,
serta keluarga besarku yang tak bisaku sebut satu persatu dimanapun berada,
terima kasih suport dan do’anya.
Keluarga BLOK K 69 Bondan, Dedy, Irfan,Agus, Winandar, Ravi, Nur, Friki,
Soma, Ari, kang Din, Aka, Rama, Panji,AZIZAH terima kasih atas segenap kasih
sayang, cinta, pehatian, semangat, do’a, kebersamaan, pelajaran, dan pengorbanan
dalam banyak hal selama ini. Hadirmu bagaikan cahaya yang menerangi gelapnya
jiwaku, yang membangkitkan semangatku dalam keterpurukan dan jatuhku,
maafkan atas segala kekecewaan dan sakit yang telah aku perbuat selama ini,
semoga kebaikan kalian terbalas dan sukses selalu dan semoga jalinan
kekelurgaan ini seperti angka 8 selalu nyambung terus tak pernah terputus.
Teman-teman seperjuangan FIK S1 Unissula 2013, kenangan bersama kalian
begitu membekas dalam benakku..semoga kekeluargaan diantara kita, seta teman
sebimbingan yang tak pernah henti semangat demi suatu cita-cita Lucki, Anwar,
Vesti, Arwan, Rochi, Mia, Yuliana, Shinta, Anisaul, Azka, Indah, Anggraeni yang
saling menyemangati satu sama lain.
Teman IPDJA yang suport dan nasehatnya Pak yai Toyip, Rudi, Konterk, Anwar,
Zidin, David, Joko, Nuri, Munir, Slamet, Saiful, Handoko, Faisal serta lainnya
yang tak bisa ku sebut satu persatu thanks banaget ya..semoga skripsi ini
bermanfaat untuk semuanya amin...
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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan
karunianya, sehingga penulis telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan
proposal

skripsi

dengan judul

Hubungan dukungan keluarga

terhadap

kelengkapan pemberian imunisasi dasar di Puskesmas Guntur Demak.
Dalam penyususnan proposal skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan
dan saran yang bermanfaat dari berbagai pihak, sehingga penyusunan proposal
skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk itu, pada
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih pada :
1.

Anis Malik Thoha, LC MA, Ph.d Selaku Rektor Universitas Isalam Sultan
Agung Semarang

2.

Iwan Ardian SKM. M,Kep Selaku Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3.

Ns. Tutik Rahayu S.Kep M.Kep, S.Kep,Mat Selaku Kaprodi S1 Keperawatan
Universita Islam Sultan Agung Semarang.

4.

Ns. Moch Aspihan, M.Kep., Sp.Kep.Kom Selaku pembimbing I yang telah
sabar dan selalu meluangkan waktu serta tenaganya dalam memeberikan
bimbingan dan memeberikan ilmu serta nasehat yang bermanfaat dalam
penyususnan proposal skripsi ini.

5.

Ns. Nutrisia Nu’im Haiya, M.Kep Selaku Pembimbing II yang telah sabar
dan selalu meluangkan waktu dan tenaganya dalam memeberikan bimbingan,
ilmu dan nasehat yang sangat berharga guna mentyusun proposal skripsi ini.
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6.

Ns.Iskim Lutfa,M.Kep selaku penguji I yang telah meluangkan waktunya
untuk menguji skripsi saya.

7.

Puskesmas Guntur Demak yang sudah mengijinkan untuk dilakukannya
penelitian skripsi saya yang berjudul “Hubungan Dukungan Keluarga
Terhadap Kelengkapan Pemberian Imunisasi Dasar di Puskesmas Guntur
Demak”.

8.

Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas
Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan
serta bantuan kepada penulis selama menempuh studi.

9.

Ayah dan Ibu tersayang, yang selalau memeberikan doa, motivasi, semangat
serta kasih sayang yang yang luar biasa.

10. Kakak saya Fatatul sofwati yang selalu memberi suport dan dukungan serta
adik saya yang saya sayangi M.Nusron dayana dan A.wildan azra ginanta.
11. Teman dan sahabat, Azizah, Agus, Dedy, Bondan, Irfan, Rafi, Winandar,
Friki, Nur, Ari, Soma, Aka, Anwar, Rudi, Zidin yang selalu memeberikan
perhatian, semangat dan nasehat.
12. Teman-teman seperjuangan FIK Unissula 2013 yang telah memberikan
motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
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Peneliti menyadari bahwa proposal skripsi ini masih banyak kekeurangan,
sehingga sangat memebutuhkan saran dan kritik demi kesempurnaanya. Peneliti
berharap proposal skripsi keperawatan ini nanatinya dapat bermanfaat bagi
banyak pihak.
Semarang, Februari 2017

Penulis
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